اﻻحد 2017 / 8 / 27
سوريا:
الرقة:
اغارة لتنظيم الدولة على حي الحرامية في مدينة الرقة أدى لمقتل  5وأسر  3من ميليشيات قسد
ريف حلب الجنوبي:
اغارة للثوار على ميليشيات اﻷسد في جبهة تليﻼت اسفرت عن قتل تسعة عناصر من ميليشيات اﻷسد
حلب:
الثوار يتبنون استهداف دورية لﻸمن العسكري بعبوة ناسفة في حي الفرقان
دير الزور:
تصريح من احمد أبو خولة وهو قائد المجلس العسكري لدير الزور والمنضم للميليشيات اﻻنفصالية يقول
ان الميليشيات اﻻنفصالية قد تبدأ عملية عسكرية في دير الزور خﻼل أسابيع
ريف الرقة الجنوبي:
بعد وصول تعزيزات لميليشيات اﻷسد من محور الكوم الميليشيات تستعيد الرحبة – شريدة – السبخة –
الجبلي وتفتح محور من جنوب غانم العلي لمحاولة الهجوم على القرية لقطع امداد زور شمر وأنباء عن
سقوط العشرات من القتلى للميليشيات خﻼل الهجوم
ريف حمص الشرقي:
رصد مرتزقة روس شمال السخنة خﻼل اﻷيام السابقة يشاركون في محور الطبقة

مرتزقة روس

الكيان الصهيوني:
تخوف الكيان الصهيوني من إيران
قلق الكيان الصهيوني من إيران والزيارات المكوكية الى واشنطن وموسكو للحصول على ضمانات
بإخراج الميليشيات الشيعية من سوريا ليس قلقا من إيران بالشكل العسكري بقدر ما هو خوف من وجود
ﻻعب جديد وضخم في الشرق اﻷوسط ينافس إسرائيل في تزعم المشهد فإيران دولة استعمارية حديثة
تريد إعادة حلم اﻹمبراطورية الساسانية وتجاوزت الخطوط الحمر التي يسمح بها الكيان وهذا بحد ذاته
يشكل تهديدا لمصالح إسرائيل اﻹقليمية
ﻻ تثق إسرائيل بإيران ولذلك تبقيها وشحناتها الجوية تحت الرادار ولكن اﻻن بفتح خط بري بين بيروت
وطهران سيصبح من الصعب على إسرائيل إبقاء إيران تحت المراقبة وهذا ما يفسر اهتمام أمريكا
بالحدود السورية – العراقية فهذه الحدود هي سبب قلق إيران الحقيقي وليس جبهة القنيطرة فاﻷردن
صرحت باﻷمس بأنها تتطلع الى عﻼقات مع ميليشيات اﻷسد وفتح معبر معها )ابقوا اعينكم مفتوحة على
معبر نصيب خﻼل اﻷيام المقبلة( فإيران بالنسبة ﻹسرائيل مرشحة للخروج منتصرة من الحرب ومع
ضعف اﻷسد فهي المسيطرة اﻻن بشكل شبه كامل على المؤسسة العسكرية واﻷمنية في سوريا وبعد ان
كانت تساعد مركز الدراسات والبحوث العلمية قبل الثورة أصبحت اﻻن تقوم بإنشاء مصانع عسكرية
خاصة بها في سوريا فإن منعت من السيطرة على الحدود فستتمكن من صناعة السﻼح داخل سوريا
لكن يرى الكثير من سياسي أمريكا واليهود منهم وإدارة ترامب خاصة ان إيران هي الحل في الشرق
اﻷوسط فهي دولة تتطور باستمرار بقيادة هرمية يمكن معها الى حد ما على عكس الدول السنية العربية
والتي تعتبر دول فاشلة ﻻ تحمل في طيات مستقبلها سوى شباب عاطل عن العمل لن يفكر اﻻ بالهجرة الى
الغرب او بالجهاد فالدول العربية مصممة بطريقة يستحيل تطويرها وﻻ تركز اﻻ على الجانب اﻷمني
الداخلي لحماية الغرب وإسرائيل فخﻼل  50سنة لم نرى بلدا عربيا شهد تطورا في أي مجال من
المجاﻻت اﻻ اﻻمن والسياحة باستثناء العراق الذي ما ان خرج من هذا الصندوق حتى ضرب ليعود
مؤخرة الصف العربي

فإيران كما يراها اللوبي اليهودي في أمريكا القوة الوحيدة القادرة على سحق السنة على اﻷرض خاصة
مع تذمر هذا اللوبي من تأخر السعودية بنقل السعودية الى بلد كاﻹمارات وتأخير تغيير المناهج الدراسية
التي ما زالت تذكر كلمة كفار وجهاد هذا ما حذى باللوبي اﻷمريكي الحالي الى تغيير القيادة في السعودية
من قيادة كﻼسيكية الى قيادة بن سلمان ليتمكن من اتخاذ قرارات جريئة ﻹيصال السعودية بأسرع وقت
للشكل المطلوب أمريكيا واﻻ فاﻹيرانيون سيكونون الحل
يبدو ان الكيان الصهيوني فشل بالحصول على ضمانات من أمريكا وروسيا حيث يحتاج كﻼ البلدين
للقوات البرية اﻹيرانية على اﻷرض واﻻ ﻻختلت الكفة لصالح السنة كما يقتنع الكيان بطمئنة القيادة
اﻻمريكية واللوبي اليهودي بأن إيران صديق وﻻ تشكل تهديدا حقيقيا ﻷمن إسرائيل لذلك يتوقع ان نشهد
قريبا اما تراجعا للكيان امام رغبة أمريكا وروسيا او تصعيد عسكري من قبل الكيان
القلمون الغربي:
الجيش اللبناني يعلن وقف إطﻼق النار في جرود القاع قرب الحدود مع سوريا لفتح باب المفاوضات مع
تنظيم الدولة حول مصير الجنديين الذين اسرهم التنظيم منذ فترة
درعا:
تم رصد ستة ناقﻼت جند روسية باتجاه مدينة درعا
الغوطة الشرقية )عين ترما(:
بعد انتهاء معرض دمشق الدولي ميليشيات اﻷسد تحاول التقدم على محور عين ترما مجددا
الغوطة الشرقية:
ما جرى هو محاولة اقتحام من ميليشيات اﻷسد بأربع دبابات من محور جسر المشاة تمكن الثوار من
صده

صور أقمار صناعية حديثة تظهر مكان التجهيز من المدرج

صور أقمار صناعية حديثة تظهر احضار الروس لطائرة ثانية من نوع  A-50الى مطار حميميم

دوليا:
العراق – السليمانية:
تركيا تطرد ممثلية الحزب الوطني الكردي من انقرة وحسب المعلومات المتوفرة تعود القصة الى قبل
شهر حيث زار عدة أشخاص من ميليشيات  PKKمشفى السليمانية ليطلبوا فريقا طبيا يستطيع الذهاب
لجبال قنديل لعﻼج قيادي يعاني من اﻻم الظهر تسربت هذه المعلومات للمخابرات التركية والتي تعلم ان
جميل بايك يعاني من الم في الظهر بسبب إصابة سابقة وارسلت فريق متخفي من  4أشخاص للذهاب
لقنديل عن طريق السليمانية
قام بعدها رجل يعتقد انه ﻻهور طالباني من الحزب الوطني الكردي بتسريب هذه المعلومة لحزب PKK
والذي قام ﻻحقا باختطاف الفريق التركي واصطحابه الى قنديل
اﻷردن:
خﻼف اردني  /الماني حول إعطاء حصانة للجنود اﻻلمان الذين سيتم نقلهم من انجرليك لﻸردن حيث
يريد اﻻلمان حصانة كاملة لجنودهم اسوة باﻷمريكان

انتهى................

